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Warsztaty historyczne dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej

„W realu” 
– klasyka 
tematu

„Wirtualne” 
– w 

nowoczesnym 
ujęciu



„W realu”
- cykl 7 comiesięcznych spotkań
- hasło: „Historia człowieka – człowiek 

w historii”, „Dzieje miasta – dzieje 
człowieka”

- spotkanie = wykład akademika + 
warsztaty prowadzone przez  
doktoranta, pracownika instytucji

- na koniec konkurs o indeks i nagrody 
rzeczowe









„Wirtualnie”
- 8 modułów na platformie Moodle
- hasło: „Historia ma przyszłość”
- promocja – maile do szkół
- dwumiesięczny okres rozwiązywania 

punktowanych zadań z wybranych 
modułów (autorzy  - doktoranci)

- indeksy i sprzęt elektroniczny dla 
osób z najwyższą liczbą punktów + 
gala finałowa

















Zasoby:
- etykiety
- pliki (filmowe, audio, tekstowe, 

prezentacje)
- strony internetowe

Aktywności:
- testy (różnorodne formy pytań 

i ograniczeń testu)
- zadania
- forum
- głosowanie









Doktoranci:
- kompetencje TIK  

(szkolenia) + dydaktyka
- kontakty 
- praktyka 

w popularyzacji nauki

Uczestnicy:
- wiedza, kompetencje TIK
- obeznanie z uczelnią
- indeksy, nagrody, 

zaświadczenia

Wydział/Uczelnia:
- promocja (ok. 300 os.)  

Ile jest świeczek na 
torcie?







Dziękuję za uwagę!



„Bonus” 
Jaka jest główna 

bolączka kursu na 
Moodlu z języka 

nietypowego, 
np. koptyjskiego?

Brak czcionki
= ograniczenie 
możliwych do 

wykorzystania narzędzi



- Rozwiązanie na piechotę…







- A gdy na piechotę pójdzie się do 
mądrych ludzi po radę….
….wykorzystanie edytora czcionki online 

i wpisanie w nim potrzebnego tekstu…





- A gdy na piechotę pójdzie się do 
mądrych ludzi po radę….
….wykorzystanie edytora czcionki online 

i wpisanie w nim potrzebnego tekstu….

….który następnie można przekopiować do 
np. testu w Moodlu…





- A gdy na piechotę pójdzie się do 
mądrych ludzi po radę….
….wykorzystanie edytora czcionki online 

i wpisanie w nim potrzebnego tekstu….

….który następnie można przekopiować do 
np. testu w Moodlu…

….i analogicznie w „druga stronę” (o ile 
uprzedzi się studentów z jakiego edytora 
wszyscy korzystamy ☺ )





„Bonus” do „bonusu”
- Czy kupując jednorazowo w jakimś 

sklepie internetowym, pobierając 
incydentalnie z jakiegoś portalu dane 
do pracy, itp. lubisz przeprowadzać 
rejestrację na stronach internetowych, 
którą trzeba potwierdzać kliknięciem 
w link z wiadomości email? 

- Czy lubisz dostawać potem z tego typu 
serwisów reklamy zapychające skrzynki 
spamem?



Propozycja rozwiązania
https://10minutemail.pl/

Wchodząc na witrynę otrzymujemy 
dostęp do specjalnego adresu 

mailowego, który będzie aktywny 
tylko przez 10 minut - w sam raz by 
dokonać potwierdzenia rejestracji, 

wykorzystać z danej strony co 
potrzebne i…. zapomnieć o sprawie 

https://10minutemail.pl/




- Wszystkie skrzynki pocztowe są 
utylizowane, a po ich usunięciu nikt 
nie ma do nich dostępu.

- Skrzynki są generowane losowo, a po 
użyciu nazwy skrzynki nie będzie ona 
ponownie używana - inni nie są więc 
w stanie odczytać twojej poczty.

- Czas 10 minut można wydłużyć do 
100.

- Można też utworzyć własny 10-
minutowy adres.




